الدعوة لكل طالب صف رابع في الواليات المتحدة.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ“ﻛل طﻔل ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞﻣﻧﺗزه” ،ﯾﻣﻛﻧك اﻟزﯾﺎرة
واﻟﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻗم ﺑﺈﺛﺎرة
اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺷﻌِل اﻟﺗزاﻣ ﺎ ً ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺎﻛن ذات
اﻷھﻣﯾﺔ .ﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ أو اﻟطرق
ﻟﻼﻧﺧراط ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ.

عالم من التع ّلم
واالكتشاف ،والمرح
ينتظر كل طفل!

اذهب للحصول على تصريح المرور الخاص بك!
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور أﻣر ٌ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﮭوﻟﺔ! ﻗم ﺑزﯾﺎرة
ﻗﺳم “( ”Get Your Passاﺣﺻُل ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور اﻟﺧﺎص
ﺑك) ﻣن  ،www.everykidinapark.govوأﻛ ِﻣ ل ﻟﻌﺑﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ،وﺣﻣﱢل ﻗﺳﯾﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ .ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدُل ورﻗﺔ اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ ھذه
ﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣرور ﻟﻠﺻف اﻟراﺑﻊ اﻟﺳﻧوي واﻟداﺋم ﺑﯾن
اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔدراﻟﯾﺔ .ﻗم ﺑزﯾﺎرة
https://store.usgs.gov/pass/PassIssuanceList.pdf
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ُﺗﺻدر ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور.
ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣوﻗﻊ اﻷرض أو اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ً إذا ﻛﺎن
ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻗﺑول ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور واﻟرﺳوم:








مكتب إدارة األراضي ()vwww.blm.go
مكتب االستصالح ()vwww.usbr.go
المؤسسة األمريكية لألسماك والحياة البرية ()vwww.fws.go
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
()vwww.oceanservice.noaa.go
إدارة المتنزهات الوطنية ()vwww.nps.go
فيلق القوات البرية األمريكي الهندسي
()www.corpslakes.us
المؤسسة األمريكية للغابات ()www.fs.fed.us

صورة DOI

اﺑﺗداء ً ﻣن  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2015إذا ﻛﻧتَ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة (ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﻌﻠّﻣﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ أو اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣرّ ة ﻣن
ﻋﻣر  10ﺳﻧوات) ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣﻣﯾل ﻗﺳﯾﻣﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﺳب وﺻول ﻣﺟﺎﻧﻲ
ﻏﯾر ﻣﺣدود إﻟﻰ أي ﱟ ﻣن اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ!

الدعوة لجميع طالب الصف الرابع! ماذا تعرف عن األراضي
والمياه الفدرالية ألميركا؟ يمكنك العثور عليهم في كل مكان
تقريبا! من بويرتو ريكو ( )Puerto Ricoإلى ماين ()Maine
وفرجينيا ( )Virginiaإلى جزر المحيط الهادئ ،وبعض من
وجهات أميركا األكثر إثارة في انتظار اكتشافك لها.
تع ّرف على التراث وتواصل مع الطبيعة أثناء استكشاف أكثر
من  400من المنتزهات الوطنية والماليين من أفدنة األراضي
والمياه الفدرالية .قم بزيارة األماكن الهادئة مثل الند بتوين ذا
ليكس ( ،)Land Between the Lakesجزر القنال ( Channel
 ،)Islandsقوس سانت لويس ( ،)St. Louis Archسان
أنطونيو ميشن ( ،)San Antonio Missionsمنزل فريدريك
دوغالس ( ،)the Frederick Douglass homeكانيون أوف
ذا إينشانت ( ،)Canyon of the Ancientsوفلوريدا كيز
( .)Florida Keysاستمع إلى عويل الذئاب ،وتح ّقق من آثار
وامش
ديناصورات ما قبل التاريخ ،وجدّف بالقارب في النهر،
ِ
على ُخطى لويس و كالرك ،أو انظر الى السماء في ليلة
مظلمة وقم بالوصول إلى النجوم!
قم بزيارة  www.everykidinapark.govلمعرفة المزيد
حول كيفية الحصول على واستخدام الدخول الخاص بك،
للحصول على مساعدة في التخطيط لرحلتك ،ولتحديد المواد
التعليمية المتاحة ،وللعثور على أرقام الهاتف والعناوين.

www.everykidinapark.gov

وﺻول ﻣﺟﺎﻧﻲ
إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟطﻼب اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ
وﺿﯾوﻓﮭم
Arabic

األسئلة المتكررة

سؤال :ألي استخدام تكون القسيمة أو تصريح المرور صالِحَين؟
إجابة :تصريح المرور مجاني وي ّ
ُغطي الدخول ورسوم وسائل الراحة
القياسية في جميع األراضي والمياه الفدرالية لمدة سنة كاملة ابتداء من 1
المرور؟
القسيمة أو
المشمول
الدراسي للطالب في الصف
تصريحالعام
أغسطس من
في في 31
وتنتهي
منسبتمبر
الرابع .إ ّنها ال ُت ّ
غطي رسوم وسائل الراحة المُوسّعة مثل التخييم ،وإطالق
القوارب ،ومواقف السيارات  ،والجوالت الخاصة ،والرسوم التفسيرية،
والتصاريح الخاصة ،أو العبَّارات  .وأيضا ،أصحاب االمتيازات الخاصة
 .الذين يديرون بعض المرافق واألنشطة على األراضي والمياه الفدرالية
وقد ال يُمنحو تصريح المرور .يُرجى االستفسار في المكان الذي ستقوم
بزيارته لمزيد من المعلومات حول قبول تصريح المرور.
سؤال :هل قسيمة واحدة أو تصريح مرور واحد يسمح بالدخول ألكثر من
مركبة واحدة؟
اإلجابة :فقط المركبة مع صاحب تصريح المرور يمكن أن تدخل مجانا.
سؤال :هل يمكن لصاحب تصريح المرور على دراجة كسب دخول إلى
مواقع األراضي أو المياه الفدرالية لمصاحبة األصدقاء على الدراجات
الهوائية؟
إجابة :نعم ،صاحب تصريح المرور وإلى حد ثالثة أشخاص مرافقين بالغين
من راكبي الدراجات يمكن أن يدخلوا مجانا.
سؤال :هل يمكن استبدال القسيمة أو تصريح المرور المفقودَين أو
المسرو َقين؟ هل يمكن تتبُّع األرقام التسلسلية؟
إجابة :ال ،نظرا العتبارات لوجستية والخصوصية ،ال يمكن استبدال
تصاريح المرور في حال فقدانها أو سرقتها؛ يجب الحصول على قسيمة أو
تصريح مرور جديدين عن طريق الذهاب إلى الموقع اإللكتروني
 www.everykidinapark.govواستكمال األنشطة نفسها للحصول على
ورقة قسيمة جديدة.
سؤال :إذا نسيتُ أن أُحضِ ر القسيمة أو تصريح المرور إلى الموقع ودفعتُ
رسوم الدخول أو االستخدام ،هل يمكنني أن أُرسِل بالبريد اإليصال ونسخة
مصورة عن تصريح المرور أو القسيمة والحصول على استرداد للرسوم؟
ّ
إجابة :ال تصدُر المبالغ المستردّة .النسخ المصوّ رة عن القسيمة وتصريح
المرور ،والصور اإللكترونية ،وعالمات التعليق بدون تصاريح مرور
ليست صالحة لالستخدام من أجل الدخول.
سؤال :هل يمكنني أن أُعِير ورقة القسيمة أو تصريح المرور لطالب
الصف الرابع السنوي بين الوكاالت إلى صديق لالستخدام؟
إجابة :ال ،أنت ،صاحب تصريح المرور (طالب الصف الرابع) ،يجب
أن تكون متواجدا عند استخدام تصريح المرور .إ ّنها ليست قابلة للتحويل
.

صورة NIKKI
TOTH

سؤال :كيف يمكن لطالب الصف الرابع (بما في ذلك متعلّمي الدراسة
المنزلية أو الدراسة الحرّة من عمر  10سنوات) في الواليات المتحدة
الحصول على قسيمة أو تصريح المرور؟
إجابة :من خالل زيارة  ،www.everykidinapark.govواللعب مباشرة
على االنترنت ،وتنزيل وطباعة قسيمة شخصية.

اح صُ ل على دخول معفي من الرسوم!

في بعض األراضي و المياه الفدرالية بدون كادر وظيفي،
مطلوب تصريح مرور صالح ليتم عرضُه في المركبة .يجب
أن يُعرض تصريح مرور طالب الصف الرابع السنوي بين
الوكاالت من مرآة الرؤية الخلفية باستخدام عالمة تعليق
متوفرة أو على لوحة القيادة .إذا كنت ،طالب الصف الرابع،
لديك ورقة القسيمة ،فيجب وضع القسيمة على لوحة القيادة مع
شفرة عامودية مرئية.
يمكن االطالع على أدوات تخطيط للرحلة في هذه المواقع
اإللكترونية :
www.everykidinapark.gov 
www.findyourpark.com 
www.discovertheforest.org 
www.recreation.gov 

كطالب في الصف الرابع مع قسيمة أو تصريح مرور ،أي
شخص في المركبة معك مسموح له بالدخول مجانا في المواقع
التي تتقاضى رسوما عن كل مركبة .عند زيارة موقع يتقاضى
رسوما عن كل شخص ،فإ ّنه إلى حد ثالثة أشخاص بالغين
مرافقين سيتم السماح لهم بالدخول مجانا مع طالب الصف
الرابع الحاصل على تصريح المرور .إذا كان طالب الصف
الرابع وأسرته تستقِل الدراجات ،فإ ّنه إلى حد ثالثة أشخاص
بالغين مرافقين سيتم شمولهم أيضا! يجب أن طالب الصف
الرابع متواجدا الستخدام تصريح المرور.
ويمكن أيضا إشراك المربّين! اذهب عبر االنترنت اليوم وقم
بزيارة www.everykidinapark.govلمعرفة المزيد.

تعلّم المزيد عن برنامج "كل طفل في منتزه"
يُوفّر الموقع اإللكتروني لبرنامج" كل طفل في منتزه"
معلومات عن كيفية الحصول على القسيمة وتصريح المرور،
ونصائح للتخطيط للرحلة ،وكيفية المشاركة .يُرجى زيارة
www.everykidinapark.govأو متابعة
EveryKidinaParkعلى فيس بوك ،و،Instagram
وتويتر ،و  YouTubeلمزيد من التفاصيل

اعرف المزيد في  www.everykidinapark.govوتابعتنا على:

إدارة اﻟﻣﺗﻧزھﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ • ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﻓﯾﻠق اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﻲ • ﻣﻛﺗب إدارة اﻷراﺿﻲ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳﻣﺎك واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﯾﺔ •ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺻﻼح
اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

